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Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Burhanettin Kaya:

İnternet, aşk denizinin kabardığı en yaygın dünya
Sanal ortamda kurulan ilişkilerin günümüz gerçekliğinin bir parçası olduğunu 

belirten Kaya, insanların arkadaşlık gereksinimini, ticari ilişkinin nesnesi olarak 

görüp “meta”ya dönüştüren sitelerin, etik değer, kişisel hak ve özel yaşama saygı 

bağlamında denetlenmesi gerektiğine dikkat çekti. 

“14 Şubat Sevgililer Günü” nedeniyle, İnternet, web sitelerinin toplumdaki sevgi-aşk ve evlilik 
kurumuna yansımalarını içeren Dosya konumuz için Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Psikiyatri Ana 
Bilim Dalı Öğretim Üyesi ve Türkiye Psikiyatri Derneği Genel Sekreteri Doç. Dr. Burhanettin Kaya 
ile sanal ortamda bir söyleşi gerçekleştirdik. İnsanın kendini ifade edebildiği, diğeriyle buluştuğu, 
karşılaştığı her mecrada aşkın başlayıp yaşanabileceğini anlatan Kaya, aşkın, sanal gerçeklikte 
de mümkün olduğunu hatta taşıdığı tüm risklerine rağmen aşk denizinin kabardığı en yaygın 
dünyanın bugün İnternet ortamı olduğunu vurguladı.
“İkili ilişkileri kuramayan ya da yürütemeyen, yüz yüze iletişimin kaygısıyla yüzleşemeyenler için 
sanal ortamdaki karşılaşma çok rahatlatıcı” diyen Kaya, Facebook’un “korkutucu yüzleşmelerin 
kaygısını” aldığı için yaygın kullanıldığını düşünüyor. Sanal ortamda kurulan ilişkilerin günümüz gerçekliğinin bir parçası olduğuna işaret eden Kaya,  bu 
mecraların sadece başlatıcı olduğu, kararların gerçek yaşamda kurulan ilişki ile netleştirildiği durumların önemli olduğunu söyledi.  

Kaya, sanal ağların insanlarla tanışmak, insani bir iletişim kurmak, iletişimi belirli düzeyde sürdürmek için avantajlı bir yol olabileceğini ancak gerçek 
hayatta karşılığını bulamamış, sınanmamış ve yeterince etkileşimin yaşanmadığı durumların çok risk taşıdığı kanısında. 

Arkadaşlık ve evlilik sitelerinin varlığını sürdüreceğine değinen Kaya, bu sitelerin büyük bir çoğunluğunun ticari kaygıları temel alan ve insanların 
arkadaşlık gereksinimini bu ticari ilişkinin nesnesi olarak gören bir “meta”ya dönüştüren bir işlev gördüklerini ileri sürdü. Bu amaçla kurulmuş bir 
sitenin yararlı olduğunun düşünülemeyeceğini belirten Kaya, söz konusu sitelerin özellikle genç kadın ve erkeklerin cinsel açıdan kötüye kullanılmaları, 
cinsel ticari sömürünün etki alanına çekilmelerini kolaylaştıran bir potansiyel taşıdıklarının altını çizdi. Kaya, uygun ve denetimsiz insanların iç dünyaları, 
arzuları, çatışmalarına doğrudan ulaşan bir güce sahip olan bu sitelerin İnternet’in akılcı ve toplumsal açıdan yararlı biçimde kullanımı, etik değerlere 
saygılı ve bireyin kişisel haklarını koruyan, özel yaşamına saygı duyan bir bağlamda kullanımı ilkesi çerçevesinde denetlenmesi gerektiğini bildirdi. 

İnternet’in sadakatsizlik için de önemli bir mecra olduğunu söyleyen Kaya, evlilik içindeki sorunlar, tekdüzelik ve doyumsuzluğun, kişilerin siber flört ve 
aşklara yelken açmasına yol açtığını belirtti. 
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-Öncelikle sizce “Aşk” nedir? 

-Bazı sözcükler insanı daha duyulmadan heyecanlandırır. Henüz 
kendimizle bağlantısını kurmadan, ya da zihnimizde henüz bir şey 
canlanmadan. Sözcüğün kendisi o denli güçlüdür ki, hissedildiğinde  
ya da kulakların tanıklığında, yaşama hemen oracıkta bir renk katmaya 
başlar. Aşk, tam da böyle bir sözcük.  Her ne kadar iki kişilik bir ilişkiyi 
tanımlasa da aşk, toplumsal yansımaları ve sonuçları olan bir süreç. 
Bunun yanında toplumsallığın etkisinin en az olduğu bir süreç. İki kişi 
arasında - ki bu çoğunlukla karşı cinstir-  kurulan ilişkinin özgün bir 
biçimi. Tarafların egoları, deneyimleriyle arzularının aynı anda çatıştığı 
ve birleştiği bir alan… Aşk öylesine güçlü bir sözcüktür ki yalnızca iki 
kişi arasında bir ilişkiyi tanımlamaz. Bireyin herhangi bir durum ya 
da işlev karşısındaki duruşunu da belirler ve biçimler. Örneğin birini 
aşkla sevmek, bir işi aşkla sevmek, aşkla bağlanmak. Aşkla yazması 
şiirini şairin, bir yaşamı habere dönüştürürken aşkla basmak klavyenin 
tuşlarına, fotoğraf makinesinin deklanşörüne, aşkla sarılmak fırçaya 
ve boyaları tuvale savurmak... Aşk tam da böyle hayatın içinden, hayata 
taraf bir sözcük; ve bence hem umutlu hem de karanlığa karşı… 
Filozoflar aşkın alanına girmeyi uçsuz bucaksız bir serüvenin için 
dalmak gibi tanımlıyorlar. Gerçekten de öyle. Hatta aklın bittiği yerde 
aşkın başladığını öne sürenler var. İnsanın aklını karıştıran, başını 
döndüren ama iki ayrı bilinci de bir kavşakta buluşturan bir şey. Kimine 
göre ise aşk bir “görme kusuru”. Bir “düşünce hatası”, bir takıntı… 
Belki de bu yüzdendir durmadan “aşk nedir?” diye soruyoruz. Ve belki 
de bu yüzdendir Alman şair ve tiyatro ustası Bertolt Brecht’in dediği 
gibi “Yanıtını bildiğimiz soruyu durmadan soruyoruz”. “Beni seviyor 
musun?”...  Durmadan ve ısrarla bunu yinelemek istiyoruz. 

-Peki, sanal ortamda da gerçek aşklar yaşanır mı? İnternet 
veya sanal ortamda aşk,  neden yaşanır oldu? Kişileri sanal 
ilişkilere yönelten etkenler nelerdir?

-Aklın bittiği yerde aşkın başladığı önermesini belki de en geçerli kılan 
kavramlardan biri “İnternet aşkları”. Kamunun bilgisine, medyaya 
yansıyan öykülere baktığımızda bunu öne sürmek abartı sayılmaz. 
Yukarıda sınırlarını görünür kılmaya çalıştığım çerçeveden bakınca 
aşkın her ortamda yaşanacağını açıkça anlaşılıyor. İnsanın kendini 
ifade edebildiği ve bir diğeriyle buluştuğu, karşılaştığı her mecra da 
aşk başlayabilir. İnsanın başının dönmesi ve bilincinin bulanması, 
sanal gerçeklikte çok daha mümkün. Taşıdığı tüm risklerine rağmen, 
aşk denizinin kabardığı en yaygın dünya, bugün İnternet ortamı. Bu 
konu aslında son yılların en ilgi çeken tartışma alanlarından biri. 
Günlük hayat içinde iletişimin etkin biçimde sürdüğü, en yaygın ve 
hoyrat kullanılan alan İnternet. 1990’lı yıllardan sonra kullanımı 
giderek yaygınlaşmış durumda. Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2007 yılı 
verileri ülkemizde hane halkının yüzde 27’sinin İnternet kullandığını, 
İnternet kullanımının en yüksek olduğu yaş grubunun 16-24 yaş aralığı 

olduğu ve en çok bilgi arama ve çevrimiçi hizmetler için (yüzde 90) için kullanıldığı söyleniyor. 
Çevrimiçi hizmetlerin bu denli yaygın olması aslında sosyal paylaşım amaçlı kullanımın ne denli 
yaygın olduğunun göstergesi. Sosyal medyanın önemli bir iletişim mecrasına dönmesi, bilgi alış 
verişinin en sık sağlandığı bir ortam niteliği kazanması bu yolla duygusal ilişki ve alışverişlerinde 
sıklığını artırıyor.

-Dünya ve Türkiye’de sanal ortamında gelişen aşk, sevgi ve evlilikler ne kadar 
yaygın,  ne kadar ve niye tercih ediliyor?

-Bu konuda bir oran vermem güç. Sanal ortamdaki ilişkilerin kolay bir yanı var. Anonim olmaya 
izin veriyor. Kimliği gizleyebilmek ya da değiştirmek görece bir özgürlük ortamı sağlıyor. Ayrıca 
uzun süreli bir ilişkide zaman içinde kurulan özel düşünce, duygu ve sırların paylaşımına dayalı 
yakınlık İnternet ilişkilerinde daha hızla kuruluyor. Aynı ilgileri paylaşan kişiler birbirlerini hızla 
bulup aynı hızla da kopabiliyor. Ayrıca İnternet üzerinden kurulan cinselliğin, duygusal bağlanmayı 
kolaylaştırdığı, gerçek ilişkiden uzaklaştırdığı söyleniyor. Bastırılmış duygu, gereksinim ve 
arzular daha kolay biçimde ifade edilebiliyor. Ödenecek bir bedel olmaması, kurgusal bir kişiliğin 
ve onun uzantı kurgusal bir hayat öyküsünün, hatta tasarımının oluşturulmasına yol açıyor. İkili 
ilişkileri kuramayan ya da yürütemeyen, yüz yüze iletişimin kaygısıyla yüzleşemeyenler için 
sanal ortamdaki karşılaşma çok rahatlatıcı. Bu da işi kolaylaştırıyor. Facebook, yani “yüzler 
kitabı” tam da adı gibi korkutucu yüzleşmelerin kaygısını alıyor. Aynı zamanda bu denli yaygın 
kullanılabilmesinin bir nedeni de kontrol edilebilirliği, taraflardan her hangi birinin özgür kararıyla 
sonlandırılabilmesi… İletişimin yokuşa sürüldüğü noktada taraflara bağlantıyı kesebilme şansı 
vermesi. Gerçek dünya da bırakıp gitmek ya da terk etmek bu kadar kolay ve bedelsiz değil. 

-Kişiler, İnternet siteleri aracılığıyla evlenmeye nasıl karar veriyor? 

-Nasıl mı karar veriyor? Zor soru… Aslında bu kararı veren kişilere sormak, belki de bu grup 
üzerine bir araştırma yapmak gerekli.  Yüz yüze olmasa bile bir iletişim sürekliliği sağlamaları, bu 
bireylerin gerçek ya da kurgusal kişilikleriyle birbirlerini giderek tanımaya başlamaları, ortak bir 
dünya kurmalarına yol açıyor. Sanal da olsa, bu olanaklı. Sürekliliği olan bir ilişki. Özlenen, merak 
edilen, akşamın iple çekilmesine yol açan… Sonuçta her bireyin birbirini anladığı  ya da ortak bir 
dil yakaladığı, yüzünü görmese de birbirleriyle ilgili imgeler oluşturduğu, zihninde canlandırdığı 
bir ilişki. Sıklıkla bu imgelerin test edilmesi için randevulaşma ve buluşmalar gerçekleşiyor. Bu 
tür buluşmalar bazen bu büyünün bozulmasına ve hayal kırıklıklarının yaşanmasına yol açıyor. 
Hem Amerikan hem de Avrupa sinemasında bu temalara vurgu yapan izleyenleri etkilenmiş 
birçok film var…

Yeterli veri olmadan ve gerçek yaşamda karşılığı bulunmadan verilen kararlar, çok acı sonuçlara 
yol açabiliyor. Ama İnternet ortamı ile başlayan ama gerçek yaşamda karşılığını bulan,  güçlenen 
ilişkiler de var. Bu mecranın sadece başlatıcı olduğu, kararların gerçek yaşamda kurulan ilişki 
ile netleştirildiği durumlar daha önemli olsa gerek. Bu da bakış açılarına bağlı…

-“İnternet” ortamında yürütülen ilişkilerde kişileri bekleyen tehlikeler nelerdir? 
Avantaj-dezavantaj kolaylık ve tehlikeli noktalara ilişkin değerlendirmenizi 
alabilir miyiz? 

-Elbette birçok risk var. Aslında İnternet ortamı, yarattığı aşklar kadar sadakatsizlik 
içinde önemli bir mecra haline geldi. Siber-ilişki, Siber-aşk, siber-seks ya da 
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siber-flört diye adlandırılan yeni durum ve tanımlamalar yapılıyor 
artık. Evlilik içindeki sorunlar, tekdüzelik, doyumsuzluk siber flört ve 
aşklara yelken açılmasına yol açıyor… Azımsanmayacak oranda yaşam 
öyküsü dinledim bu konuda. İşten eve gelen, aile bireyleri ile hasbıhal 
etmeden Internet başına oturan, bilgisayar başından ayrılamayan 
eşler. Sanal flörtüyle buluşmak için diğerinin uyumasın bekleyen 
eşler… Cinsellik konusunda gündelik hayatta son derece tutucu olan 
kişilerin sanal ortamda açık ve kontrolsüz bir cinsellik sergilediklerine 
duyuyoruz. Bu tür olaylar seyrek değil.

En büyük risk, sadakatsizlik. Diğer bir istenmeyen sonuç ise, kendini 
farklı tanıtan kişilerin daha sonra hayal kırıklıkları yaratması. Dikensiz 
gül gibi sunulan ama aslında dikeni gizlenmiş gül olan insanlar…
Bunlar da hiç seyrek değil. 

-Aşkı bulmak isteyenlerin arkadaşlık sitelerinde dikkat 
etmeleri gereken detayları sıralayabilir misiniz? 

-Bu engellenemez bir şey. Sanal ortamda kurulan ilişkiler günümüz 
gerçekliğinin bir parçası. Bu amaçla kurulan siteler de varlığını 
sürdürecektir. Gerçekten İnternet ve sosyal medya, sanal ağda 
insanlarla tanışmak, insani bir iletişim kurmak, iletişimi belirli 
düzeyde sürdürmek için yaygın kullanılan ve avantajlı bir yol olabilir. 
Ama gerçek hayatta karşılığını bulamamış, sınanmamış ve yeterince 
etkileşimin olmadığı bir ilişkinin her zaman çok daha fazla risk taşıdığı 
kanısındayım. 

-Karşı cinsle ilişki veya evliliklerin Internet aracılığıyla 
gerçekleşmesi toplumda ne tür bir dönüşümün işareti, bu 
sitelerin varlığı toplumların sağlığı için ne ifade ediyor?   

-Bu siteler, asıl olarak insanları tanıştırmak ve kaynaştırmak amacında 
olsalar eğer bize söyleyecek fazla bir şey kalmayacak. Ama böyle bir şey 
yok. Bu sitelerin hemen tamamı reklam odaklı ve reklamların daha fazla 
görülmesine olanak sağlayacak ticari bir mecra yaratma uğraşısında. 
Ticari kaygıları temel alan ve insanların arkadaşlık gereksinimini bu 
ticari ilişkinin nesnesi olarak gören, bir “meta”ya dönüştüren bir işlev 
görüyorlar. Bu amaçla kurulmuş bir sitenin yararlı olduğunu düşünmek 
hiç olası değil. Son derece yanıltıcı. Aynı zamanda bu tür siteler 
özellikle genç kadın ve erkeklerin cinsel açıdan kötüye kullanılmaları, 
cinsel ticari sömürünün etki alanına çekilmelerini kolaylaştıran bir 
potansiyel taşıyorlar.  Bu siteler, uygun ve denetimsiz insanların iç 
dünyaları, arzuları, çatışmalarına doğrudan ulaşan bir güce sahipler. 
Bu özelliklerini bazen insanlık için anlamlı sözcük, kavram, simge ya 
da değerlerin gölgesine gizlenerek yapıyorlar. Buna özellikle dikkat 
etmek gerekiyor. İnternet’in akılcı ve toplumsal açıdan yararlı biçimde 
kullanımı, etik değerlere saygılı ve bireyin kişisel haklarını koruyan, 
özel yaşamına saygı duyan bir bağlamda kullanımı ilkesi çerçevesinde 
yaşamın bir parçası olması ve beraberinde denetlenmesi gerekiyor. 

-Evlilikler ve ilişkiler sanal ortamdan nasıl etkileniyor? 

-İnternet’in bu biçimde kullanımı kişilerarası ilişkilerin yanı sıra evlilik ilişkisini de 
yakından etkileyen bir durum. Özellikle eşlerden birinin İnternet üzerinden ilişki 
(siber-ilişki) içinde olması evlilik dışı ilişkilere yeni bir boyut kazandırıyor. Daha önce 
belirttiğim gibi, bu sürecin yarattığı istenmeyen sonuçlardan biri sadakatsizlik. Değişik 
biçimler de yaşanabiliyor. “Siber ilişki” olarak adlandırılan bu durum, genel olarak 
duygusal bir ilişkinin İnternet üzerinde yaşanması olarak tanımlanıyor. Bu kişiler 
zamanlarının büyük bölümünü birbirlerini düşünerek ve yazışarak geçiriyorlar. Siber-
flört olarak tanımlanan durum daha çok sohbet odalarında, haber gruplarında ya 
da anında mesajlaşmayla yürütülen çevrim içi sohbet şeklinde olabiliyor. Eğer kişi, 
eşiyle cinsel doyuma erişmek yerine cinsel doyum için Internet’e giriyorsa buna siber-
seks adı veriliyor. Siber-seks, İnternet aracılığıyla iki ya da daha fazla kişinin birbirine 
cinsel uyarılma bazen de cinsel doyuma ulaşmak amacıyla cinsellik içeren mesajlar 
göndermesi, cinsellik içeren sitelere girilmesi; cinsel yaşama ilişkin açık ayrıntıları 
içeren yazı ya da görüntülerin İnternet’ten indirilerek iki ya da daha çok kişi arasında 
paylaşılması gibi durumları içeriyor. Bu durumlar evliliğin giderek daha kötüleşmesine, 
ilişkinin kopmasına, sanal dünyada başlayan ilişkinin giderek gerçek ilişkinin yerine 
ikame edilmesine ve boşanmalara yol açabilir. Sadece evlilik açısından değil diğer aile 
bireyleri, örneğin çocuklarıyla tutarlı ve sürekli bir ilişkiyi ortadan kaldırması açısından 
da dikkat çekilmesi gereken bir durum olduğunu vurgulamalıyım.

Doç. Dr. Burhanettin Kaya
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